
  

א ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי   א ְבַחִיל ְו

  

הפך סמלה של מדינת ישראל: "ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה... ְוִׁשְבָעה ז) -חזונו של הנביא זכריה (ד א

בפסוק  ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה... ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין... ְוֶאָחד ַעל ְׂשֹמאָלה". סמליות החזון מוסברת

א ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה'".  א ְבַחִיל ְו אורה של המנורה מסמל את הרוח, אכן, שהפך קלאסי: "

  רוח ה'.  –וליתר דיוק, 'רּוִחי' 

ה'רוח' הערה הכרחית. ב ואפתח אקדיםאך , במילה 'רוח' אני להרהר ולדוןמבקש  במאמר זה

היוצרות המילה  שונות של על בסיס שתי הוראות נוכחת במקורות רבים כמשחקת משחק לשוני

הרוח הגשמית (במדבר יא, לא): "ְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת ה' ַוָּיָגז ַׂשְלִוים ִמן ַהָּים", והרוח  :קונטרסט

"הרוחנית" היורדת על שבעים הזקנים (יא, כה): "ַוָּיאֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו [על משה]... ַוְיִהי ְּכנֹוַח 

וכך שתי מטפורה, משל, לרוח "הרוחנית". ל" הרוח הגשמית הפכה ֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּויֲעלֵ 

  .מתחברים שובחוזרים ו, אך זה מזה נפרדיםשב'רוח'  המשמעויות

המילה 'רוח' קבוצה  יצרה, 'נפש' ו'נשמה', שני מושגיםיחד עם עוד מה משמעותו של ה'רוח'? 

לדעתי קיים ית יש קרבה רבה בין נפש לרוח, ולמרות זאת, בשפה המקרא. מתייחסת לאדםהלשונית 

ואפילו במקרא עצמו. לדעתי  משך הדורותמקצת ב, הבדל שנטשטש בהשנייםהבדל יסודי בין 

, את החיים הביולוגיים, בעוד ש'רוח', כפי שנראה, )בעיקר- ואני מדגיש (מתארת ה'נפש' בעיקר, 

אדם. אמנם כן, גם המילה 'נפש' מציינת פעמים לחיים הפסיכולוגיים של הבדרך כלל מתייחסת 

רבות את עולמו "הנפשי" של האדם, אולם יש משהו ב'רוח' שאין ב'נפש'. 'נפש' ו'נשמה' 

מתייחסים לנשימה ההכרחית לחיינו. לעומת זאת המושג 'רוח' בנוי על בסיס המטפורה של הרוחות 

צפון  –ת נגזר הביטוי 'רוחות השמים' מכיווני הרוחו. הפיסיות שהן בעלות כיוון, מגמה ותכלית

הכיוונים מהם הרוחות מגיעות. בחזון העצמות היבשות משחק יחזקאל (לז, ט)  - ודרום, קדם וים

  ". ֹדָני ה', ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּו-"ֹּכה ָאַמר אֲ  עם שתי הוראות אלו:

אך גם אנרגיה. מכאן המשמעות הבסיסית של מטפורת הרוח. הרוח מציין את לרוח יש כיוון, 

האדם פועל  כיוון וכוח.המניעים הפנימיים ביותר של האדם, המכוונים את מעשיו ומעניקים להם 

"כאילו" הוא מונהג על ידי רוחות פנימיות המכוונות אותו לכיוונים שונים, לפעמים בצורה 

ס על ידי "רּוַח ְזנּוִנים" (הושע ד, יב), או "ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא כפייתית. האדם עלול להיתפ

 ֶאת ִאְׁשּתֹו" (במדבר ה, יד).  לפעמים הוא מונע על ידי "רּוַח ִּביָנה" (ישעיה כט, כד), אך פעמים רבות

ב'רוח   -  ריש לקישהוא לכוד ב"רּוַח ִעְוִעים" (ישעיה יט, יד) דהיינו רוח תעתועים, ולפי  אחרות

כמו שטות', רוחות אשר תבאנה אותו לחורבן. הרוח עלולה להתעצם לידי סערה ולהפוך הרסנית. 

עלולה להטביע את האונייה על מלחיה ונוסעיה. ב'ברכי נפשי' (תהלים קז) מתוארת ה בים סערה



" המצפים שהקב"ה יושיעם "ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם בצורה חיה חוויית הסכנה של "יֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות

ְוָכל  - -ּכֹור יֹוִציֵאם": "ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו, ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות... ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ַּכִּׁש 

סובלים מסערות נפש, אך ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע". סערת הים היא מטפורה לסערת הנפש. לא מעט צדיקים 

כא), מהסערה המתרחשת בעולמם הפנימי של הרשעים, -לפי הנביא (ישעיה נז, כ –היא שונה 

א יּוָכל". הגלים שבעולמם הפנימי  הנראים לכאורה נהנים ושלוים: "ְוָהְרָׁשִעים ַּכָּים ִנְגָרׁש ִּכי ַהְׁשֵקט 

ַהי ָלְרָׁשִעים". - -ו ֶרֶפׁש ָוִטיט". "ֵאין ָׁשלֹום : "ַוִּיְגְרׁשּו ֵמיָמיאלא גלי רוע אינם גלי מים   ָאַמר ֱא

  

עד כאן סכנת הרוחות. בספרות חז"ל אנו מוצאים מלחמה נוספת, המתנסחת בנוסח קצת שונה. 

'אמת' הנאבקת כנגד השקר והטעות. בלשון חז"ל זאת היא -: הבמלחמה זו מתמודדים שני כוחות

חד בפה ואחד אבצורה קלאסית: 'בלשונם התנסח  מלחמה זו ב הכישלוןמלחמת ה'לב' וה'פה'. 

ויותר מכך, הדבר בא לידי  האפשרות להיות כנה ואמיתימאבד את הפרטי כאשר האדם  – 'בלב

על רקע זה מתממשים  דברי הנביא הושע (ט,  .בין המדינותבדיפלומטיה שביטוי בציניות ובצביעות 

  דווקא איש האמת הוא זה שנדחה. –ֻׁשָּגע ִאיׁש ָהרּוַח" ז) שבתפיסת ההמונים "ֱאִויל ַהָּנִביא ְמ 

האדם יכול לשכון רוח קדושה. אך גם רוחות שהם ֵשדים משתכנים בו. יש יצירות הבאות  לבב

 –אך הם מבטאות לא את 'רוחי' בתיאטרון ובריקוד. , באומנות ,ספרותב – כאילו מכוחו של הרוח

הם "ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ֲאֶׁשר ֹהְלִכים ַאַחר  אגוצנטרית.נוכית ורוח א , דווקאפעמים רבות אלארוח ה', 

 ולא את האמת והטוב. היצירות מרשימות הרעהרּוָחם" (יחזקאל יג, ג), המבטאים את רוחם 

   .אך, כמוץ, את "ֻּכָּלם ִיָּׂשא רּוַח ִיַּקח ָהֶבל" וכותביהם הופכים ל"מצליחנים", 

רים נכוחים ר' משה אפרים, נכדו של הבעש"ט ('דגל מחנה אפרים', כתב דב כנגד "מצליחנות" זו

: "ובלב מהו הטוב שלדבריו הקב"ה מעדיף דווקא את אלו שהעולם הציני דחה פרשת 'ואתחנן')

שלו והשלמות? בוודאי הוא לב נשבר, כמו [שנאמר] (ישעיה נז, טו) "ִּכי ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא... ָמרֹום 

ִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה", -ֹון ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח" וכמו [שנאמר] (תהלים נא, יט) "ִזְבֵחי אֱ ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכ

וההיפוך 'גובה הלב' כי (משלי טז, ה) "ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה ֵלב", והלב נברא להיות שוכן בו הקב"ה 

ִּתי ְּבתֹוָכם" ממש... והקב"ה אינו שורה כי אם בלב ְוָׁשַכנְ  -  - כדאיתא (שמות כה, ח) "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש 

ירושלים בה בוחר הקב"ה לשכון עשויה להמצא  -נשבר... [ואז] ירושלים עיר הקודש יקרא לה..." 

"ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות שהקב"ה ישכון בלבבות ואנו נתברך דווקא בליבו של האדם שנדחה. 

 ֵלב ִנְדָּכִאים".


